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8Dankzij	de	nieuwe,	gratis	online	
rekentool	op	Cerga.be	kan	elke	
installateur	de	diameter	van	de	
gasleidingen	berekenen.

4Wanneer	het	niet	mogelijk	is	een	
starre	of	flexibele	RVS-	of	
kunststof	tubering	in	te	brengen,	
kan	een	glasvezelversterkte	
kunststof	liner	de	oplossing	bieden.
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Groen gas voor de energievoorziening van

DE KOLONIE IN 
MERKSPLAS
Tijdens het ‘Talks About Gas’-event werd ook een panelgesprek gehouden over 
ecologische innovaties in de gassector. Belangrijke nieuwkomers zijn biogas, 
Power-to-Gas en SMR (stoomreforming van methaan). De Kempense intercom-
munale IOK Afvalbeheer investeerde in Beerse in een energieconversiepark om 
groen gas te produceren uit haar afvalstromen. Sinds enkele weken stroomt er 
nu voor het eerst hernieuwbaar gas door de aardgasnetten van de Kempen. We 
vroegen meer uitleg aan Jonathan De Witte, diensthoofd patrimoniumbeheer en 
afvalverwerking. 

De	eerste	biomethaancentrale	van	het	
land	staat	dus	in	Beerse	en	wordt	gezien	
als	een	belangrijke	testcase	voor	de	
integratie	van	hernieuwbaar	gas	in	ons	
energiesysteem.	Het	project	is	goed	
voor	een	investering	van	15,5	miljoen	

euro	en	kreeg	de	steun	van	de	Vlaamse	
overheid	en	het	Europees	Fonds	voor	
Regionale	Ontwikkeling.	Aan	de	realisa-
tie	ging	een	studie	vooraf	van	VITO	en	
de	Universiteit	Hasselt. 

Jonathan De Witte: In	2012	werd	een	
studie	uitgevoerd	waarbij	voor	vijf	cases	
werd	onderzocht	wat	het	energetisch	
potentieel	was	van	beschikbare	afval-
stromen.	Ons	Milieubedrijf	op	de	grens	
tussen	Beerse	en	Merksplas	was	een	van	
die	cases.	Uit	de	studie	is	gebleken	dat	
het	voorvergisten	van	de	beschikbare	
afvalstromen	een	substantiële	meer-
waarde	heeft	op	ecologisch	vlak.	
Daarom	heeft	het	bestuur	van	onze	
afvalintercommunale	beslist	om	te	inves-
teren	in	een	vergistingsinstallatie,	om	
naast	onze	composteringsactiviteit	ook	
groene	energie	te	kunnen	produceren.	

Jullie composteren al groenafval sinds 
1995. Wat is er nu veranderd?
De Witte: We	gebruiken	nu	het	GFT	–	
groente-,	fruit-	en	tuinafval	–	van	particu-
lieren	om	groen	gas	te	produceren.	Dat	
afval	halen	we	op	in	ons	werkingsgebied,	
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Er zijn ook een reeks bijproducten uit 
dit verwerkingsproces. Waarvoor 
worden die aangewend?
De Witte:	We	zullen	naar	verwachting	
ruim	550	ton	CO

2
	capteren.	Die	kan	

nuttig	worden	ingezet	voor	de	glastuin-
bouw,	waar	CO

2
	nodig	is	om	de	planten	

te	laten	groeien.	Het	digestaat	uit	de	
voorvergistingsinstallatie	zullen	we	
vermengen	met	het	groenafval	van	
de	recyclageparken	uit	ons	werkings-
gebied	om	er	compost	van	hoge	
kwaliteit	van	te	maken.

Het gas van jullie installatie wordt 
hier geïnjecteerd in het distributie-
net, maar zal ook lokaal worden 
verbruikt?  
De Witte: Dat	klopt.	De	hoeveelheid	
die	we	produceren	komt	ongeveer	
overeen	met	de	energiebehoefte	van	

het	domein	De	Kolonie,	dat	ongeveer	
vijf	kilometer	verderop	ligt.	De	
gemeente	Merksplas	koopt	het	gas	
aan	en	zet	het	in	voor	de	energie-
voorziening	van	dat	domein,	waar	
zich	historische	gebouwen	en	ook	
een	centrum	voor	illegalen	bevinden.	
Via	een	warmtekrachtkoppeling	zal	
het	groene	gas	worden	ingezet	zowel	
voor	de	verwarming	als	voor	de	
productie	van	elektriciteit.

Dit is een mooie testcase, maar hoe 
rendabel is de productie van groen 
gas vandaag?
De Witte:	De	opbrengst	uit	de	verkoop	
van	groen	gas	is	laag.	Aardgas	is	
momenteel	immers	goedkoop.	Het	zou	
interessant	zijn	mocht	de	overheid	met	
een	steunsysteem	zoals	een	groengas-
certificaat	over	de	brug	komen.	Dat	

zou	groen	gas	nog	interessanter	
maken	voor	potentiële	afnemers,	zeker	
als	dergelijke	projecten	op	ruimere	
schaal	worden	uitgerold.

dat	zo’n	500.000	in				woners	telt.	
Jaarlijks	zamelen	we	zo’n	35.000	ton	
in.	Deze	afvalstroom	wordt	voortaan	
integraal	vergist	om	biogas	te	produ-
ceren.	Door	de	integratie	van	een	
nieuwe	voorvergister	in	onze	
bestaande	composteringsinstallatie	
kunnen	we	dus	het	aangevoerde	GFT	
maximaal	benutten.	Het	levert	een	
duurzame	en	hernieuwbare	energie-
bron	op,	met	behoud	van	de	productie	
van	onze	compost.	

Welke hoeveelheid nuttige energie 
levert deze installatie op?
De Witte:	In	eerste	instantie	zal	
ongeveer	driekwart	van	onze	produc-
tie	worden	omgezet	in	warmte	en	

elektriciteit	voor	de	eigen	energie-
voorziening	van	het	Milieubedrijf.	Het	
overige	kwart	wordt	omgezet	in	groen	
gas	met	aardgaskwaliteit.	We	rekenen	

erop	dat	we	uiteindelijk	zo’n	
3,5	miljoen	kubieke	meter	biogas	
zullen	produceren,	waarvan	we	dus	
een	vierde	kunnen	injecteren	in	het	
aardgasnet	via	netbeheerder	Eandis.	
Die	plaatste	een	injectiestation	op	
ons	terrein	en	legde	1	kilometer	aan	
bijkomende	aardgasleiding	aan	om	
de	link	te	maken	met	het	bestaande	
distributienet.	

Via welk proces wordt uit biogas 
uiteindelijk een hernieuwbare 
brandstof met aardgaskwaliteit 
gehaald? 
De Witte:	Het	biogas	schonen	we	op	
tot	biomethaan	door	voornamelijk	de	
CO

2
	eruit	te	halen.	Dat	heeft	tot	gevolg	

dat	het	methaangehalte	stijgt	en	zo	
komen	we	tot	een	gas	met	aardgas-
kwaliteit.	Die	stap	is	nodig	om	het	gas	
te	mogen	injecteren	in	het	distributie-

net	voor	aardgas.	De	kwaliteit	van	ons	
biomethaan	wordt	overigens	steeds	
vooraf	gecontroleerd	en	er	wordt	ook	
de	typische	geurstof	aan	toegevoegd.	
In	de	beginfase	zullen	we	500.000	
kubieke	meter	groen	gas	produceren,	
goed	voor	het	verbruik	van	ongeveer	
250	gezinnen.	Indien	we	alles	zouden	
opschonen	tot	biomethaan	kunnen	we	
een	volume	produceren	dat	overeen-
komt	met	het	gemiddelde	verbruik	van	
1.000	gezinnen.

				35.000	ton	afval	wordt	voortaan	
integraal	vergist	om	biogas	
te	produceren.

interview interview

Biomethaaninjectie in de aardgasnetten 
In	voorbereiding	op	een	injectie	van	biomethaan	op	het	net	stelt	de	gassector	specificaties	op	punt	voor	de	bio-
methaaninjectie	in	de	aardgasnetten.	Samenhangend	loopt	ook	een	onderzoek	naar	de	effecten	van	deze	injectie	op	
de	technische	integriteit	van	gasnetten.	Gas.be	neemt	het	initiatief	om	een	vrijwillig	systeem	van	garanties	van	
oorsprong	te	ontwikkelen,	dat	zal	dienen	om	te	bewijzen	dat	het	gas	wel	degelijk	uit	hernieuwbare	bronnen	werd	
geproduceerd.	Dankzij	deze	certificaten	zal	de	herkenbaarheid	en	verhandelbaarheid	van	biomethaan	gevrijwaard	
worden.	Registratie	zal	kunnen	gebeuren	via	de	website	www.greengasregister.be (beschikbaar	in	de	loop	van	2019).

				Via	een	
warmtekracht-
koppeling	zal	het	
groene	gas	worden	
ingezet	zowel	voor	
de	verwarming	als	
voor	de	productie	
van	elektriciteit.

IOK	Afvalbeheer	zet	Kempisch	GFT	om	in	biogas. Buisleidingen	voor	biogas.
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De soepelste oplossing voor

SCHOORSTEENPROBLEMEN
Wanneer een oud atmosferisch toestel moet plaatsmaken voor een moderne condensatieketel, is de bestaande 
schoorsteen vaak niet geschikt. In situaties waar het niet mogelijk is een starre of flexibele RVS- of kunststof 
tubering in te brengen, komt de oplossing van een glasvezelversterkte kunststof liner. 

Als	men	een	condensatiegastoestel	
zonder	meer	op	de	bestaande	
schoorsteen	aansluit,	is	er	een	
behoorlijk	risico	op	vochtproblemen.	
De	condens	in	de	stenen	schoorsteen	
levert	bijvoorbeeld	binnenshuis	
vochtvlekken	op,	bovendien	kan	er	
terugslag	van	rookgassen	optreden.	
De	inmiddels	klassieke	oplossing	voor	
deze	situatie	is	een	tubering	in	het	
bestaande	schoorsteenkanaal.	We	
noemen	zo’n	tubering	ook	wel	‘een	
voering’	of	‘een	liner’.	Deze	tubering	
zorgt	dat	het	kanaal	lucht-	en	water-
dicht	is.	Het	kanaal	is	bovendien	
bestand	tegen	positieve	druk,	wat	
belangrijk	is	voor	toestellen	die	in	
overdruk	werken.	Bovendien	verbe-
tert	deze	ingreep	de	warmte-isolatie	
van	de	rookgasafvoer.	Ten	slotte	heeft	
zo’n	voering	meteen	de	optimale	
diameter	om	de	rookgassen	van	dit	
toestel	af	te	voeren,	terwijl	het	
bestaande	stenen	kanaal	meestal	te	
ruim	is.	Een	bijkomend	voordeel	is	de	
mogelijkheid	om	meerdere	tuberingen	
naast	elkaar	aan	te	brengen	in	
hetzelfde	kanaal.	

Glasvezelversterkt én 
thermohardend
In	de	meeste	gevallen	gebruikt	men	
hiervoor	een	starre	of	flexibele	
RVS-	of	kunststof	tubering.	Er	zijn	
echter	gevallen	waar	deze	oplossing	
niet	mogelijk	is.	Voor	deze	lastige	
situaties	bestaat	er	toch	een	handige	
oplossing	in	de	vorm	van	een	glasvezel-
versterkte	kous	die	geïmpregneerd	is	
met	thermohardend	kunsthars.	Bij	de	
levering	is	deze	kous	zacht	en	soepel.	
Door	deze	eigenschap	is	ze	makkelijk	
in	te	brengen	in	bouwkundige	kanalen	
met	allerlei	bochten	en	verslepingen.	
Dit	is	bovendien	een	elegante	
oplossing	omdat	hierdoor	het	kap-	en	

breekwerk	tot	een	minimum	wordt	
beperkt.	

Installatie
Het	is	absoluut	noodzakelijk	dat	het	
schoorsteenkanaal	via	camera-
inspectie	wordt	nagekeken	voordat	de	
glasvezelversterkte	kous	wordt	
aangebracht.	Op	die	manier	contro-
leert	men	of	de	doorgang	overal	
voldoende	groot	is,	of	er	geen	
blokkades	of	uitstulpingen	zijn	en	of	
er	geen	scherpe	voorwerpen	zoals	
betonijzer	of	spijkers	in	de	weg	zitten	
die	de	liner	bij	het	opblazen	kunnen	
perforeren.	Als	dat	het	geval	zou	zijn,	
moeten	deze	obstakels	eerst	verwij-
derd	worden.	Via	de	camera-inspectie	
bepaalt	men	bovendien	de	exacte	
lengte	en	de	locatie	van	de	aftakkin-
gen	bij	shuntschoorstenen.		

Eerst	monteert	het	gespecialiseerde	
installatiebedrijf	een	RVS-T-stuk	in	het	
kanaal	op	de	plaats	waar	het	gastoe-

stel	later	wordt	aangesloten.	Vervol-
gens	wordt	de	plat	opgevouwen	liner	
langs	boven	in	de	bestaande	schacht	
ingebracht.	Aan	de	uitmonding	plaatst	
men	de	kous	in	een	eindstuk.	Deze	
bescherming	is	nodig	omdat	de	
uitgeharde	liner	niet	UV-bestendig	is.

Wanneer	de	installateur	zeker	is	dat	
de	kous	over	de	hele	lengte	juist	zit,	
wordt	de	kous	met	lucht	opgeblazen	
zodat	ze	haar	uiteindelijke	vorm	
aanneemt.	Hiervoor	gebruikt	hij	een	
ventilator	die	een	groot	debiet	aan	
lage	druk	oplevert.	Dan	sluit	de	
installateur	onderaan	één	of	meer-
dere	stoomgeneratoren	aan.	De	
stoom	wordt	onder	lage	druk	ingebla-
zen	en	onderaan	is	er	condensafvoer	
voorzien.	Door	de	warmte	van	de	
stoom	zal	het	composiethars	volledig	
uitharden	en	de	vorm	aannemen	van	
het	bestaande	kanaal.	Boven-	en	
onderaan	wordt	de	kous	met	een	
speciale	stop	dichtgemaakt.	Bovenaan	
plaatst	de	installateur	een	regelkraan	
die	ervoor	zorgt	dat	de	kous	de	juiste	
druk	en	temperatuur	behoudt.	Na	een	
paar	uur	is	de	kous	uitgehard.

Afhankelijk	van	de	situatie	duurt	het	
afkoelen	15	tot	90	minuten.	Daarna	
wordt	de	binnenlaag,	een	thermoplas-
tische	folie,	al	dan	niet	verwijderd.	
Onderaan	zaagt	de	gespecialiseerde	
installateur	het	montage-eindstuk	af	
en	plaatst	hij	een	steunbocht	met	
condensafvoer.	In	het	T-stuk	gebruikt	
hij	een	klokboor	om	de	liner	open	te	
maken.	Vervolgens	zal	hij	ook	boven-
aan	aan	de	uitmonding	de	kous	
afzagen.	Het	resultaat	is	een	gladde,	
naadloze	schoorsteenpijp	die	een	erg	
goede	weerstand	heeft	tegen	con-
dens	en	corrosieve	producten.	Daarna	
kan	de	Cerga-installateur	aan	het	werk	
om	de	nieuwe	gasketel	te	monteren.

Collectieve, shunt- en oude 
CLV-schoorstenen
Bij	collectieve,	shunt-	en	oude	
CLV-schoorstenen	moeten	er	uiter-

aard	op	elke	verdieping	aftakkingen	
worden	gemaakt	om	de	gastoestellen	
aan	te	sluiten.	In	deze	situatie	maakt	
de	installateur	op	voorhand	op	de	
juiste	plaatsen	openingen	in	het	
kanaal	en	plaatst	hij	RVS-T-stukken	
om	later	de	glasvezelversterkte	kous	
doorheen	te	trekken.	
Wanneer	de	kous	uitgehard	en	
afgekoeld	is,	worden	de	aftakkingen	
in	het	T-stuk	uitgeboord	met	een	
klokzaag.

Bij	een	oude	CLV-schoorsteen	zal	de	
installateur	op	de	plaats	van	de	
aftakking	een	venster	uit	de	buitenste	
buis	uitsnijden.	Hierdoor	kan	hij	een	
deel	van	de	binnenste	buis	verwijde-
ren	om	een	RVS-T-stuk	te	plaatsen.	De	
schoorsteenliner	wordt	door	de	
binnenste	CLV-buis	en	door	de	nieuwe	
T-stukken	heen	getrokken.	Daarna	
wordt	ze	uitgestoomd.

De	liner	bestaat	
uit	drie	lagen:	
een	uitwendige	
textielhoes,	
een	tweede	
composietlaag	
(glasvezel	

doordrongen	met	fenol-	of	furaanhars)	
en	een	interne	thermoplastische	folie.	
©	FitFirePlus

Principeschema

1:	glasvezelversterkte		
kous	
2:	montageflens	boven	
3:	ontluchter	
4:	montageflens	onder	
5:	stoomgenerator
6:	toevoer	stoom	
7:	afvoer	condens	
8:	bestaande	
schoorsteen	
9:	opening	
10:	aansluit	T-stuk

Onderaan	wordt	de	kous	door	het	T-stuk	
getrokken.	

Stoomgeneratoren	produceren	stoom	
aan	lage	druk	om	de	kous	uit	te	harden.	

Via	een	regelkraan	kan	men	de	
temperatuur	in	de	kous	regelen.	
©	FuranFlex

Aandachtspunten bij 
de uitvoering
Om	de	plaatsing	perfect	uit	te	voeren,	
moet	rekening	gehouden	worden	met	
een	aantal	belangrijke	vereisten.

1.	De	kous	mag	bij	het	plaatsen	niet	
gedraaid	in	het	kanaal	zitten.	Daarom	
is	het	beter	om	de	kous	aan	kettingen	
op	te	hangen	en	niet	aan	een	stalen	
kabel.	Een	kabel	heeft	namelijk	de	
neiging	om	de	liner	te	torsen.	

2.	De	werking	van	de	stoomgenerato-
ren	mag	nooit	worden	onderbroken.	
Daarom	mag	de	elektriciteits-	en	
watervoorziening	tijdens	het	werk	
niet	uitvallen.	De	mobiele	stoomgene-
ratoren	worden	gestookt	met	LPG.	
Het	spreekt	voor	zich	dat	er	voldoen-
de	gasflessen	voorhanden	moeten	
zijn.	Mocht	de	stoomgenerator	toch	
uitvallen,	dan	klapt	de	kous	dicht	
waardoor	ze	onbruikbaar	wordt.	

3.	De	liner	wordt	pas	naar	de	werf	
gebracht	wanneer	het	voorbereiden-
de	werk	klaar	is.	Dit	om	te	voorkomen	
dat	het	composiethars	door	warme	
omgevingslucht	zou	uitharden.	

4.	Omdat	de	glasvezelversterkte	kous	
uit	thermohardend	materiaal	bestaat,	
is	de	houdbaarheid	beperkt.	Na	
productie	is	deze	liner	ongeveer	
3	maanden	houdbaar	op	lage	
temperatuur.	Dat	is	trouwens	ook	de	
reden	waarom	ze	vanuit	de	fabriek	
met	een	koeltransport	naar	de	
invoerder	wordt	vervoerd,	die	dit	
product	in	een	koelcel	bewaart.	

5.	Bovendien	is	het	belangrijk	om	de	
juiste	diameter	van	de	kous	te	
bepalen.	Hiervoor	doet	de	installateur	
een	beroep	op	de	invoerder	of	op	een	
gespecialiseerd	studiebureau.	De	
optimale	diameter	is	immers	
afhankelijk	van	een	aantal	factoren	
als	het	aantal	toestellen,	het	
vermogen,	de	druk	van	de	rook-
gassen,	de	hoogte	van	het	gebouw	
enzovoort.

In	een	oude	CLV	zal	de	monteur	een	
venster	uitsnijden	en	een	stuk	van	de	
binnenbuis	vervangen	door	een	T-stuk.
©	FuranFlex
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Praktische informatie

Geruststellende zekerheid bij 
renovatie in appartements-
gebouwen
Deze	glasvezelversterkte	kunststof	
liner	is	een	uitstekende	oplossing	voor	
alle	situaties	waar	een	klassieke	
tubering	met	een	RVS-	of	kunststof	
liner	onmogelijk	is.	Mits	er	een	goede	
coördinatie	is	tussen	het	gespeciali-
seerde	installatiebedrijf	en	de	instal-
lateur	zal	het	hele	werk	ongeveer	
2	dagen	in	beslag	nemen.		

De	gastoestellen	kunnen	dan	aangesloten	
worden	als	type	B
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C
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,	C
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,	C
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	of	C
(15)*

.	
De	betrouwbaarheid	van	glasvezel-
versterkte	liners	is	sinds	lang	bewezen,	
vandaar	dat	de	fabrikant/invoerder	een	
garantie	van	20	of	25	jaar	geeft	op	dit	
product.

Grote in situ- en labotestcampagne van 

INNOVERENDE VERWARMINGS-
TOESTELLEN 

In samenwerking met het labora-
torium voor thermodynamica van de 
Luikse universiteit, zal Gas.be in 
2019 van start gaan met een grote 
terreintest om de energie- en 
milieuprestatie in detail te bestude-
ren van duurzame verwarmings-
oplossingen voor woongebouwen, met 
een energielabel A+ of A++. Het gaat 
in het bijzonder om hybride warmte-
pompen, gaswarmtepompen, warmte-
krachtkoppeling op basis van een 
brandstofcel en gasketels gekoppeld 
aan thermische zonne panelen. 

Doel	van	deze	in	situ-	en	labotesten,	
onder	leiding	van	Gaël	Minne,	
ingenieur	bij	Gas.be,	en	Vincent	
Lemort,	professor	aan	het	labora-
torium	voor	thermodynamica	van	de	
Luikse	universiteit,	is	om	gedurende	
2	jaar,	minuut	per	minuut,	het	gedrag	
van	deze	nieuwe	machines	te	bestude-
ren	en	er	nauwgezet	het	verbruik	van	
te	evalueren	(elektriciteit	en	gas),	
alsook	de	herinjectie	van	elektriciteit,	
de	uitstoot	van	vervuilende	stoffen	
(CO

2
,	SO

2
,	NOx,	fijnstofdeeltjes)	en	

uiteraard	de	warmte	die	het	hele	jaar	
lang	wordt	geproduceerd.	Deze	tests	
moeten	het	mogelijk	maken	om	de	

werkelijke	doeltreffendheid	te	meten	
van	deze	nieuwe	oplossingen	in	
vergelijking	met	klassieke	verwar-
mingssystemen.	Gas.be	is	daarom	op	
zoek	naar	20	kandidaten	verspreid	
over	het	hele	land,	en	gespecialiseerd	
in	een	van	deze	technieken.	Aarzelt	u	
niet	om	ons	uw	realisaties	mee	te	
delen	en	om	deze	installaties	voor	te	
stellen	als	testkandidaat!	

De	inzameling	en	verwerking	van	deze	
massa	aan	testgegevens	gebeurt	door	
de	Luikse	universiteit.

De	universiteit	zal	tegelijkertijd	haar	
testbanken	en	klimaatkamers	aanpas-
sen	om	in	laboratoriumomstandig-
heden	toestellen	te	testen	die	identiek	
zijn	aan	de	toestellen	die	in	situ	
worden	getest.	Ze	zal	ze	daarbij	stevig	
op	de	proef	stellen	om	hun	gedrag	te	
analyseren	in	het	volledige	gamma	
omstandigheden	waarmee	ze	tijdens	
een	heel	klimaatjaar	geconfronteerd	
kunnen	worden.	De	resultaten	van	
deze	objectieve	aanpak	van	de	ULiège	
zullen	worden	bekendgemaakt	om	de	
werkelijke	energie-	en	milieuprestaties	
te	kunnen	aantonen	van	deze	verwar-
mingsoplossingen.	De	ULiège	zal	deze	

resultaten	ook	gebruiken	om,	wanneer	
deze	systemen	de	weg	naar	het	
publiek	zouden	vinden,	de	impact	te	
evalueren	van	hun	ontplooiing	op	
grote	schaal	op	de	eindenergievraag	
en	op	de	uitstoot	van	vervuilende	
stoffen	van	het	hele	Belgische	
woongebouwenpark.	

Deze	combinatie	van	de	in	situ-	en	
labo-aanpak,	moet	het	vervolgens	
mogelijk	maken	om	de	resultaten	te	
vergelijken	en	de	impact	te	evalueren	
die	de	installatie	in	een	gebouw	en	de	
gebruikers	kunnen	hebben	op	de	
rendementen	van	deze	machines.	

Met	de	ingezamelde	informatie	
moeten	ook	de	hypotheses	geoptima-
liseerd	kunnen	worden	in	het	kader	
van	de	ontwikkeling	van	een	
simulatiesoftware,	ontwikkeld	door	
Gaël	Minne	van	Gas.be.	Met	deze	
software	moet	elke	eind-	en	professio-
nele	gebruiker	van	verwarming	de	
mogelijke	verwarmingsoplossingen	
kunnen	vergelijken	(aardgas,	stookolie,	
propaan,	pellets,	warmtepomp,	
warmtekrachtkoppeling…)	en	over	een	
periode	van	20	jaar	hun	milieu-	en	
financiële	prestaties	kunnen	
evalueren.	

Het	gebruik	van	deze	software	door	de	
consumenten,	moet	het	eveneens	
mogelijk	maken	om	een	anonieme	
databank	aan	te	leggen	met	de	beste	
verwarmingsoplossingen	op	basis	van	
de	parameters	van	de	gebruiker	
(verbruik,	lokalisatie	enzovoort),	
waardoor	de	extrapolatie	van	de	
oplossingen	op	macroscopische	schaal	
nog	kan	worden	verbeterd.	Deze	
software	zit	momenteel	in	een	
bètatestfase	en	installateurs	kunnen	
die	op	verzoek	testen.

dossier praktijk

Merk en type Invoerder Partnerinstallatiefirma’s

FURANFLEX EcoThermia		
Uitbreidingstraat	54,		
2600	Antwerpen
www.ecothermia.be

EcoThermia
Uitbreidingstraat	54,	2600	Antwerpen
info@ecothermia.be

Cheminées Marchal
9a	Ster,	4970	Stavelot
thierrymarchal@me.com

Dossin Cheminées
155	Route	de	Saint-Gérard,	5100	Wépion
info@dossin.be	

Cheminées Wagener
Rue	du	Brieux	19,	4970	Francorchamps
wagenerrudy@me.com

Pobra
Chemin	de	la	Guélenne	17,	7060	Soignies
contact@pobra.be

Sud-Ramonage	
28	Rue	de	la	Schlaus,	6700	Arlon
info@sud-ramonage.be	

Dumotec
Chaussée	de	Gembloux	73,		
5140	Tongrinne	(Sombreffe)
info@dumotec.be

BECA
Engineering
FITFIREPLUS

Flexisolutions
Dorpstraat	71,
1070	Brussel
www.flexisolutions.be

Borhite bvba 	
Torhoutsesteenweg	30,	8210	Loppem
info@borhite.be

PS: Borhite verkoopt FitFire onder de naam 
EcoLiner

Ventichim bvba	
Astridplein	46,	2280	Grobbendonk
www.ventichim.be

Tabel	1	Niet-limitatieve	lijst	van	de	invoerders	in	België	en	hun	partnerinstallatiebedrijven.	

Tabel	2	Overzicht	van	technische	eigenschappen.

FURANFLEX FITFIREPLUS

Max.	rookgastemperatuur 200	°C 160	°C

Corrosiebestendigheid Klasse	2 Klasse	2

Weerstand	tegen	condensaten Klasse	W	(Wet	=	bestand	tegen	condensaten) Klasse	W	(Wet	=	bestand	tegen	condensaten)

Drukklasse P1:	geschikt	voor	overdrukken	tot	200	Pa P1:	geschikt	voor	overdrukken	tot	200	Pa

Diameters	 DN	60	tot	DN	1000 DN	60	tot	DN	1000

Max.	lengte 90	of	100	m 90	of	100	m

Aanduiding	volgens	NBN	EN	1443 T200	P1	W2	Oxx T160	P1	W2	Oxx

De	kous	werd	opgehangen	aan	kettingen	
zodat	ze	bij	de	plaatsing	niet	zou	torsen.
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WIN EEN BONGOBON! Kent u zelf een voorbeeld van een blunder installatie? Maak er een foto van en stuur die 
naar cerga@cerga.be. Wie weet wordt uw foto wel gepubliceerd en krijgt u van ons een Bongobon naar keuze (waarde 90 euro). 
Opgelet, voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.

BLUNDER in beeld

De	Franstalige	uitdrukking	‘il	y	a	de	l’eau	dans	le	gaz’	betekent	dat	er	problemen	op	komst	zijn.	
Een	gastoestel	aansluiten	gebeurt	met	behulp	van	starre	materialen	uit	metaal	of	met	behulp	van	
een	metalen	RHT-slang	(geen	PLT)	en	niet	met	het	afgebeelde	gechromeerde	buisje	dat	normaal	
wordt	gebruikt	om	op	een	Shell-waterkraantje	aan	te	sluiten.
Dank	aan	Pascal	Delcampe	van	de	firma	Omniconfort	uit	Doornik	voor	deze	foto.	We	belonen	hem	
daarvoor	graag	met	een	Bongobon	naar	keuze	ter	waarde	van	90	euro.

NIEUWE REKENTOOL OP WWW.CERGA.BE
Cerga	heeft	in	samenwerking	met	De	Paep	Services	een	nieuwe,	handige	reken	tool	
ontwikkeld	 voor	 de	 berekening van het drukverlies	 voor	 een	 aardgas	binnen-
installatie	 die	 gevoed	 wordt	 met	 een	 druk	 tussen	 30	 en	 100	 mbar.	 Dankzij	 de	
nieuwe,	gratis online rekentool	 kan	elke	Cerga-installateur	de	diameter	van	de	
gasleidingen	berekenen	voor	zulke	installaties	en	wordt	hij	bijgestaan	in	de	keuze	
van	een	gepaste	drukregelaar	die	hij	zal	plaatsen	voor	elk	gastoestel.	Voor	u	aan	
de	slag	gaat	met	deze	rekentool	adviseren	wij	u	de	bijbehorende	handleiding	goed	
door	te	nemen.

TERUGBLIK OP INSTALL DAY 2018
We	 kijken	 met	 een	 goed	 gevoel	 terug	 op	 Install	 Day	 2018.	 Honderden	 installateurs	 en	
andere	professionals	uit	de	sector	beleefden	een leerrijke dag vol nieuwe contacten en 
innovaties.	 Kon	 u	 er	 niet	 bij	 zijn	 of	 beleeft	 u	 Install	 Day	 graag	 nog	 eens	 opnieuw?		
Foto’s,	presentaties	en	andere	digitale	souvenirs	zijn	nu	beschikbaar	op	onze	website.	

Download	ze	hier:	https://www.aardgas.be/nl/install-day-2018

DE EPB-VERWARMINGSREGLEMENTERING WIJZIGT IN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Op	1	januari	2019	treedt	de	herziening van de EPB-reglementering voor verwarming	in	werking.
De	voornaamste	aanpassingen	zijn	de	volgende:
•	De	reglementering	zal	voortaan	van	toepassing	zijn	op	alle	verwarmingsketels	op	vloeibare	en	gasvormige	brandstof,	

ongeacht	hun	vermogen.
•	Het	toepassingsgebied	van	de	reglementering	zal	worden	uitgebreid	tot	waterverwarmingstoestellen	op	gas	(gasgeisers).
•	De	periodieke	EPB-controle	van	de	verwarmingsketels	en	de	gasgeisers	moet	voortaan	om	de	2	jaar	worden	uitgevoerd.
•	De	namen	van	de	professionelen	die	erkend	zijn	in	het	kader	van	de	reglementering	zullen	worden	gewijzigd.
•	De	technische	vereisten	werden	herzien,	rekening	houdend	met	de	technische	en	economische	haalbaarheid,	maar	ook	

met	 de	 veiligheidsaspecten	 (in	 het	 bijzonder	 een	 CO-meting	 in	 de	 omgevingslucht	 van	 het	 lokaal	 waar	 de	
verwarmingsketel/geiser	zich	bevindt).

Op	de	webpagina	over	de	EPB-reglementering	voor	verwarming	op	de	website	van	Leefmilieu	Brussel	
(https://leefmilieu.brussels)	vindt	u	de	nieuwe	gewestelijke	besluiten	alsook	documenten	die	de	
wijzigingen	van	de	nieuwe	reglementering	ten	opzichte	van	de	huidige	aanduiden.


